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O Defunto 
José Maria de EÇA DE QUEIRÓS (1845 - 1900) 
 
 
O Defunto é um conto de Eça de Queirós, considerado sua melhor incursão pela 
literatura gótica ou fantástica. A história se passa em 1474 na cidade de Segóvia e 
conta a história da paixão de D. Rui de Cardenas, devoto de Nossa Senhora do Pilar, 
por Dona Leonor, esposa de um fidalgo local, muito ciumento, que a mantém 
trancada em casa. O marido ciumento, ao perceber o interesse de D.Rui, prepara 
uma armadilha para o amante, que é interpelado em meio caminho pelo defunto de 
um enforcado, que o auxilia em sua aventura sobrenatural. - Summary by Leni 
Genre(s): Horror & Supernatural Fiction, Gothic Fiction, Short Stories 
 
Language: Portuguese 
 
Read by Leni.  Total running time: 01:24:20 
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